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مت�شاوية مهما ق�شرت امل�شافة ومهما قلت الفرتة الزمنية.
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زمن( ل�شيارة متحركة

زمن( ل�شيارة متحركة

)1(

)2(

ادر�ص العالقة البيانية ال�شابقة و�شجل ا�شتنتاجك 

بكتاب الأن�شطة والتدريبات �ص7



الف�سل الدرا�سى الأولالعلوم واحلياة ال�سف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�سف
11

الف�سل الدرا�سى الأولالعلوم واحلياة ال�سف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�سف

التمثيل البيانى للحركة فى خطِّ مستقيم

)1(



12
الف�سل الدرا�سى الأولالعلوم واحلياة ال�سف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�سف الف�سل الدرا�سى الأولالعلوم واحلياة ال�سف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�سف

الوحدة األولى ــ الدرس الثانى



الف�سل الدرا�سى الأولالعلوم واحلياة ال�سف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�سف
13

الف�سل الدرا�سى الأولالعلوم واحلياة ال�سف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�سف

التمثيل البيانى للحركة فى خط مستقيم

من النتائج التي ح�شلت عليها يت�شح اأن : 

 ـ اجل�شم يتحرك بعجلة منتظمة . 

 ـ العجلة املنتظمة تعنى اأن �شرعة اجل�شم تتغري  ) تزداد اأو تقل ( مبقادير مت�شاوية فى اأزمنة مت�شاوية .

ادر�ض اجلدول ال�شابق و�شجل ا�شتنتاجك فى كتاب الأن�شطة والتدريبات �ض 9
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 يف �شوء النتائج التى ح�شلت عليها نالحظ اأن : 

هناك اختال فًا فى مقدار امل�شافه ، فى حني اأن املدينتني القاهرة وطنطا ثابتتان . 

اإذا فر�شنا اأن الرحلة من القاهرة اإىل طنطا متت مبا�شرة فاإن امل�شافة املبا�شرة تكون 93 كيلو مرتًا

)16(

)16(

بكتاب الأن�شطة والتدريبات �ص12
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ا

د

30 + 60 + 30 = 120م

30 + 20 + 10 = 60 ثانية

هى  الإزاحة

ال�سرعة املتجهة =         = 1 مرت/ثانية فى اجتاه ال�شرق

الإزاحة = 60 مرتا فى اجتاه ال�شرق

60

60

حملول :
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ال�شتنتاج : البعد البوؤرى للمراأة هو امل�شافة بني البوؤرة الأ�شلية وقطب املراأة .

�شجل النتائج بكتاب الأن�شطة و التدريبات �ص22
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بكتاب الأن�شطة والتدريبات �ص23 مبا هو مبني باجلدول: 

الوحدة الثانية ـ الدرس األول
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�شجل البيانات بكتاب الأن�شطة والتدريبات �ص23 

حامل

مرآة مقعرة

صندوق ضوئى به ثقب

صورة الثقب
مصباح كهربى

�شجل البيانات بكتاب الأن�شطة و التدريبات �ص 23
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 اإذا �شقطت حزمة من الأ�شعة املتوازية على عد�شة مقعرة وكانت موازية ملحورها الأ�شلى فاإن الأ�شعة تنفذ من 

العد�شة املقعرة متباعدة )متفرقة( وكاأنها �شادرة من نقطة اأمام العد�شة ت�شمى »البوؤرة الأ�شلية للعد�شة املقعرة« وهى 

نقطة تقديرية )لميكن ا�شتقبالها على حائل(. وكذلك تعرف العد�شة فى هذه احلالة بالعد�شة املفرقة لأنها تفرق 

الأ�شعة بعد نفاذها منها. 

العدسات
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طبقا للأ�سطورة اليونانية القدمية التى حَتكى اأن 

اأر�سميد�س عرف الكثري عن املرايا، وقد ا�ستخدم 

�سوء ال�سم�س ك�سلح �سد الأ�سطول الرومانى الذى 

و�سعت  حيث  امليلد،  قبل   212 عام  �سقلية  غزا 

ال�سم�س  اأ�سعة  لتجميع  �سخمة  مقعرة  مرايا 

حرارة  مولدة  ال�سفن  اأ�رشعة  نحو  وت�سويبها 

الأ�رشعة  احرتاق  اإىل  اأدت  لدرجة  جدا  �سديدة 

وحتولها كرات ملتهبة من النريان.
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اأطلق تل�سكوب هابل الف�سائى فى ني�سان )اأبريل( عام 1990. وهو يدور حول الأر�س على علو 

اأو لأ�سياء يرجع عمرها اإىل مليني ال�سنني تتيح  500 كم، ويجمع من موقعه �سورًا ملواقع 

للفلكيني فر�سة الطلع على تكون الكون الفتى بعد النفجار العظيم. ويقوم على �سيانة هذا 

التل�سكوب فى الف�ساء دوريا رواد من املكوك الف�سائى.

كان الرواد الأوائل يرتدون بدلة ف�سائية واحدة للرحلة، اأما اليوم فهم يرتدون ملب�س تختلف 

الف�ساء، وملب�س  اإىل  واإيابا  باختلف ما يقومون به من مهمات. هناك بدلة لل�سفر ذهابا 

عادية م�سممة خ�سي�سا للرتداء داخل املركبة الف�سائية وهى فى مدارها.
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�سدة جاذبية الأر�س امل�ستمرة على اأج�سادنا ُتك�سبنا وزنًا، لكنك فى م�سعد هابط ب�رشعة حت�س 

باأنك اأخف وزنًا، وهذه الظاهرة حَتدث فى املركبة الف�سائية اإذ يهوى الرواد فى داخلها بال�رشعة 

نف�سها فتنعدم اأوزانهم.وُترى التجارب على احليوان والنبات فى الف�ساء لدرا�سة تاأثريات انعدام 

الوزن عليها ؛ كما ُترى تارب علمية معينة ، ل ميكن اإجراوؤها على الأر�س.
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الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف

الوحدة األولى ــ نشاط تمهيدى

2

نشاط تمهيدى

يبين الر�سم التالى الم�سافة التى تقطعها خنف�ساء ت�سير فى خط م�ستقيم.

 

اإذا ظلت الخنف�ساء ت�سير بنف�س �سرعتها فما الزمن الذى ت�ستغرقه لقطع م�سافة 

10متر/ �سم؟

14

12

10

8

6

4

2

�سفر

5          10           15          20          25         30

الزمن )ثانية(

امل�شافة 

)بال�شنتيمرت(

القوى والحركة
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الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف

الحركة فى اتجاه واحد

مثال 1:

من قراءة املثال 1 �س 3 بالكتاب املدر�سى اأجب عما يلى:

1   اأى من ال�سيارتني تكون اأ�سرع من الأخرى؟

..........................................................

   - ملاذا؟

..........................................................

مثال 2:

من قراءة املثال 2 �س 3 بالكتاب املدر�سى اأجب عما يلى:

2     اأى من ال�سيارتني تكون اأ�سرع من الأخرى؟

..........................................................

- ملاذا؟  

..........................................................

ا�ستنتج: ما العامالن اللذان ميكن بهما و�سف احلركة؟

........................................................ -1

........................................................ -2

الحركة فى اتجاه واحد
السرعة

الدرس األول: 1
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الوحدة األولى ــ الدرس األول

السرعة المنتظمة
من درا�سة ال�سكل التاىل بالكتاب املدر�سى  �س 5 اأجب عما يلى:

- ما امل�سافة التى تتحركها ال�سيارة فى الثانية الواحدة؟

...................................... ..........................................................

- هل تقطع ال�سيارة م�سافات مت�ساوية فى فرتات زمنية مت�ساوية؟

ل ) ( نعم ) ( 

- ما �سرعة ال�سيارة؟

.......................................................... ......................... مرت / ثانية

- هل ت�سري ال�سيارة ب�سرعة منتظمة؟

ل ) ( نعم ) ( 

ماذا ت�ستنتج مما �سبق؟

...................................... ..........................................................

...................................... ..........................................................

...................................... ..........................................................



الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف
5

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف

تدريبات الدرس األول

الحركة فى اتجاه واحد

1  عرف كال مما يأتى:

اأ- ال�سرعة املنتظمة ...............................................................

.....................................................................................

ب- ال�سرعة املتو�سطة .............................................................

....................................................................................

2  اكتب الكلمة املناسبة فى الفراغ املوجود بكل عبارة مما يأتى :

اأ- حا�سل �سرب �سرعة اجل�سم املتحرك والزمن =...................

ب- تعرف امل�سافة املقطوعة خالل وحدة الزمن باأنها ...............

جـ- من وحدات قيا�س ال�سرعة هى ......... اأو ............

د- ناجت ق�سمة امل�سافة الكلية التى يقطعها اجل�سم املتحرك على الزمن الكلى 

امل�ستغرق لقطع هذه امل�سافة = .........

3  اكتب املصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما يأتى:

اأ- امل�سافة التى يقطعها اجل�سم املتحرك خالل وحدة الزمن.             )......................(

ب- ج�سم متحرك يقطع م�سافات مت�ساوية فى فرتات زمنية مت�ساوية. )......................(

جـ امل�سافة الكلية التى يقطعها اجل�سم املتحرك مق�سومة على الزمن الكلى

 امل�ستغرق لقطع هذه امل�سافة.               )......................(

د- مقدار �سرعة ج�سم يتحرك بالن�سبة ملراقب ثابت اأو متحرك.     )......................(
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الوحدة األولى ــ الدرس األول

تدريبات الدرس األول

4  ما املقصود بكل مما يأتى:

اأ- ال�سرعة املتو�سطة ل�سيارة ت�ساوى 70كم/ �ساعة.

.....................................................................................

ب- �سيارة تتحرك ب�سرعة منتظمة  80كم/  �ساعة.

.....................................................................................

جـ- �سيارة متحركة بحيث تقطع م�سافة 100 كيلومرت فى �ساعتني.

.....................................................................................

د- ج�سم يتحرك فى خط م�ستقيم بحيث يقطع م�سافة 20 مرتا فى الثانية.

.....................................................................................

5   يقطع أحد املتسابقني بدراجته 300 متر خالل دقيقة واحدة و420 مترًا خالل الدقيقة التالية . احسب 

سرعته املتوسطة.

اأ- اأثناء الدقيقة الأوىل.

.....................................................................................

ب- اأثناء الدقيقة الثانية.

.....................................................................................

جـ- خالل الدقيقتني.

.....................................................................................
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1  من درا�سة العالقة البيانية )م�سافة - زمن(

 ل�سيارة متحركة �س10 بالكتاب املدر�سى اأجب  عما يلى:

- ما عالقة التنا�سب بني امل�سافة »ف« والزمن »ز«؟

..................................................................................................

..................................................................................................

- هل تتحرك ال�سيارة ب�سرعة منتظمة؟

ل )  ( نعم  )  ( 

2  من درا�سة العالقة البيانية 

ثابتة.  ب�سرعة  ل�سيارة متحركة  -  زمن«  »�سرعة 

�س10بالكتاب املدر�سى اأجب  عما يلى:

- ما مقدار ال�سرعة التى تتحرك بها ال�سيارة؟

..................................................................................................

...........................................................................................م/ث.

التمثيل البيانى للحركة 
فى خط مستقيم

الدرس الثانى: 2

التمثيل البيانى للحركة فى خطِّ مستقيم
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الوحدة األولى ــ الدرس الثانى

...................................................................................................

...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

...................................................................................................

سؤال 
للتفكير

مفهوم العجلة

ت�سبح  اأن  اإىل  �سرعتها  تزيد  ثم  �سكون،  من  حركتها  تبداأ  • �سيارة 
�سرعتها 15 مرت/ث خالل 5 ثوان.

• و�سيارة اأخرى تبداأ حركتها من ال�سكون، ثم تزيد �سرعتها اإىل اأن 
ت�سبح 20 مرت/ث خالل ع�سر ثوان.

اأكرب؟ بعجلة  ت�سري  ال�سيارتني  من  • اأى 
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تدريب : العجلة املنتظمة  

من درا�سة اجلدول �س13 بالكتاب املدر�سى  اأجب عما يلى:

1- هل تزداد �سرعة اجل�سم بانتظام اأثناء حركته؟

نعم )  ( 

  ل  )  (

- ما مقدار الزيادة فى �سرعة اجل�سم كل 5 ثوان؟

 ...................................................................................................

- اح�سب مقدار الزيادة فى �سرعة اجل�سم كل ثانية واحدة؟

...................................................................................................

- ما مقدار عجلة اجل�سم خالل الفرتة باأكملها )30 ثانية(؟

...................................................................................................

ال�ستنتاج

...................................................................................................

اقراأ املثال التاىل ثم اأجب :

 اأتوبي�س متحرك فى خط  م�ستقيم، تتغري �سرعته من 6 مرت/ث اإىل 12 مرت/ث خالل 

فرتة ثالث ثوان ، ما مقدار العجلة؟

(=.......... م/ث
1
ال�سرعة البتدائية = )ع 

( = ........ م/ث
2
ال�سرعة النهائية =  )ع 

الزمن )ز( = ....... ث

التمثيل البيانى للحركة فى خطِّ مستقيم
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الوحدة األولى ــ الدرس الثانى

تدريبات الدرس الثانى
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الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف

ة والمتَّجهة الكميات الفيزيائية القياسيَّ

تدريب: اأكمل خمطط املفاهيم التاىل:

الكميات الفيزيائية

 القياسية والمتجهة
الدرس الثالث: 3
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الوحدة األولى ــ الدرس الثالث

12

المسافة واإلزاحة

تدريب : ما الفرق بني املسافة واالزاحة؟

- من درا�سة اخلريطة �سـ17 بالكتاب املدر�سى اأجب عما يلى:

اإذا كان م�سار الرحلة: القاهرة - بنها - طنطا، ما طول امل�سافة املقطوعة؟................. 

.....................................................................................كيلو مرتاً.

اإذا كان م�سار الرحلة: القاهرة - الزقازيق - طنطا، ما طول امل�سافة املقطوعة؟ ........... .

....................................................................................كيلو مرتاً.

ماذا تالحظ؟

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

متى تتطابق امل�سافة مع مقدار الإزاحة؟

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
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الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف

ة والمتَّجهة الكميات الفيزيائية القياسيَّ

تدريبات الدرس الثالث

1  عرف كاًل مما يأتى:

اأ- الكمية الفيزيائية املتجهة: ...................................................

.....................................................................................

ب- الكمية الفيزيائية القيا�سية: ................................................

.....................................................................................

جـ- الإزاحة: ......................................................................

.....................................................................................

2  إذا حتركت مسافة 5 متر شمااًل، وحترك زميل لك مسافة 5  متر جنوبًا قارن بني:

اأ- امل�سافة التى حتركتها وامل�سافة التى حتركها زميلك.

.....................................................................................

ب- الإزاحة التى حتركتها والإزاحة التى حتركها زميلك.

.....................................................................................

3  اختر اإلجابة الصحيحة وضع خط حتتها :

اأ- الكمية الفيزيائية التى يلزم لتعريفها تعريفاً تاماً معرفة كل من مقدارها 

واجتاهها هى:

3- الكمية املتجهة 2- الكمية القيا�سية   1- كمية املادة   

ب- وحدات قيا�س ال�سرعة املتجهة:

2
3- مرت/ثانية 2- مرت   1- مرت/ثانية  
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الوحدة األولى ــ الدرس الثالث

تدريبات الدرس الثالث

4  أكمل العبارات اآلتية:

اأ- امل�سافة املقطوعة فى اجتاه ثابت وهى كمية متجهة هى ...................

.....................................................................................

ب- مقدار الإزاحة فى وحدة الزمن وهى  كمية متجهة هى ...................

.....................................................................................

جـ- الكمية التى يلزم لتحديدها معرفة مقدارها فقط هى ...................

.....................................................................................

د- الكمية التى يلزم لتحديدها حتديداً تاماً معرفة مقدارها واجتاهها هى ..

...................................................................................

5  قطع متسابق 50 مترًا شمااًل خالل 30 ثانية، ثم 100 مترًا شرقًا خالل 60 ثانية، ثم 50 

مترًا جنوبًا خالل 10 ثوان، ثم عاد إلى نقطة البداية خالل 40 ثانية:

اأ- ما طول امل�سافة الكلية التى حتركها املت�سابق؟

.....................................................................................

ب- ما ال�سرعة املتو�سطة للمت�سابق؟

.....................................................................................

جـ- اح�سب الإزاحة؟

.....................................................................................
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تدريبات عامة على الوحدة األولى

تدريبات عامة على الوحدة األولى

1  اختر اإلجابة الصحيحة:

اأ- وحدات قيا�س ال�سرعة:

.
2
3( مرت / ثانية  2( مرت / ثانية.   1( مرت. ثانية.  

ب- وحدات قيا�س العجلة:

.
2
3( مرت / ثانية 2( مرت. ثانية.   1( مرت / ثانية.  

جـ- الإزاحة عبارة عن كمية فيزيائية وحدتها:

.
2
3( املرت / ثانية 2( مرت / ثانية.   1( املرت.   

د- مقدار تغري �سرعة ج�سم متحرك فى الثانية الواحدة ي�ساوى:

3( العجلة. 2( الإزاحة.    1( ال�سرعة املتجهة. 

هـ- يكون اجل�سم متحركاً ب�سرعة منتظمة ثابتة عندما:

1( يتحرك بعجلة ت�ساوى �سفراً.

2( يتحرك بعجلة ثابتة.

3( يقطع م�سافات مت�ساوية فى اأزمنة غري مت�ساوية.

و- يقال اإن اجل�سم متحرك بعجلة منتظمة عندما:

1( تكون �سرعته النهائية م�ساوية ل�سرعته البتدائية.

2( تزداد �سرعتة مبقادير مت�ساوية فى اأزمنة مت�ساوية.

3( يقطع م�سافات مت�ساوية فى اأزمنة مت�ساوية.

ز- العجلة هى:

.
2
1( كمية فيزيائية متجهة وحدتها م/ث

2(  كمية فيزيائية متجهة وحدتها م/ث

.
2
3( كمية فيزيائية قيا�سية وحدتها م/ث
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الوحدة األولى ــ  تدريبات عامة

ح- مقدار التغري فى ال�سرعة فى وحدة الزمن يعني:

3( العجلة. 2( الإزاحة.   1( ال�سرعة املتجهة.  

ط- اأى العالقات البيانية التالية ) ال�سرعة - الزمن( ت�سف حركة ج�سم ب�سرعة 

ثابتة:

ي- �سيارة تتحرك فى خط م�ستقيم، حيث قطعت م�سافة كلية )ف( فى زمن كلى 

)ز( فاإن ال�سرعة املتو�سطة لل�سيارة حت�سب من العالقة:

3( ع = ز / ف 2( ع = ف * ز   1( ع = ف / ز  

2 اإذا حترك ج�سم من ال�سكون بانتظام حتى بلغت �سرعته 12 م/ث بعد ثانيتني 

من بداية احلركة، فاإن:

اأ- التغري فى �سرعة اجل�سم بعد ثانيتني = ................................ م/ث

ب- العجلة = ................................ م/ث2

3 مسائل:

اأ - �سيارة خا�سة ت�ستطيع التحرك من ال�سكون، وت�سل �سرعتها اإىل 25 م/ث فى 10 

ثوان .ما العجلة التى حتركت بها ال�سيارة؟

..........................................................................................

..........................................................................................

ب- فى خالل 5.2 ثانية ازدادت �سرعة �سيارة من 20 م/ث اإىل 25 م/ث بينما حتركت 

ال�سرعة )م/ث(

الزمن )ثانية(

)1(

الزمن )ثانية(

)2(

الزمن )ثانية(

)2(

ال�سرعة )م/ث(ال�سرعة )م/ث(

تدريبات عامة على الوحدة األولي
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تدريبات عامة

دراجة من ال�سكون وو�سلت �سرعتها اإىل 5 م/ث اأيهما حترك بعجلة اأكرب؟

..........................................................................................

..........................................................................................

4  أكمل الفراغات فى اجلدول التالى:

تدريبات عامة على الوحدة األولي
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الوحدة الثانية ـ الطاقة الضوئية

نشاط تمهيدى

يبني ال�سكل اأدناه فر�ساة ر�سم مو�سوعة على رف اأمام مراآة م�ستوية. ار�سم �سورة الفر�ساة كما 

تراها فى املراآة. مل�ساعدتك ا�ستخدم اأمناط اخلطوط املبينة على الرف.

مرآة مستوية

 الطاقة الضوئية



الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف
21

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف

المرايا

المرايا الدرس األول: 1

نشاط: خصائص الصورة المتكونة فى المرآة المستوية

اأجب عن الأ�سئلة  اإجراء الن�ساط �س25 بالكتاب املدر�سى   بعد 

الآتية:

- كيف تبدو �سورة احلروف فى املراآة  )مقلوبة / معتدلة(

......................................................................

- كيف يبدو حجم �سورة احلروف املراآة؟ )مكربة/ م�سغرة/ م�ساوية(.

......................................................................

- هل تبدو �سورة احلروف فى املراآة معكو�سة؟ )نعم/ ل(.

............................................................................................

- هل ميكن ا�ستقبال �سورة احلروف املتكونة فى املراآة على حائل )نعم/ ل(.

............................................................................................

- هل لحظت اأن بعد كل حرف عن املراآة ي�ساوى بعد �سورته عن املراآة؟ )نعم/ ل(.

............................................................................................

نشاط: قانون انعكاس الضوء

بعد اإجراء الن�ساط �س26 بالكتاب املدر�سى  دون النتائج فى اجلدول التاىل:

هل زاوية ال�سقوط = زاوية النعكا�س؟

) ل)        نعم)    (      

زاوية السقوط

زاوية االنعكاس
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الوحدة الثانية ـ الدرس األول
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كم عدد املحاور الثانوية للمراآة الكرية ؟

............................................................................................

هل يوجد اأكرث من حمور اأ�سلى للمراآة الكرية؟

............................................................................................

نشاط: تعيني البعد البؤرى ملرآة مقعرة
بعد اإجراء الن�ساط �س28 بالكتاب املدر�سى اأجب عن الأ�سئلة التالية:

ا�ستقبالها  ميكن  واحدة  نقطة  فى  املقعرة  املراآة  عن  انعكا�سها  بعد  الأ�سعة  تتجمع  • هل 
على احلائل؟ 

نعم)      (  

  ل)      (

............. ت�سمى  املقعرة  املراآة  عن  انعكا�سها  بعد  املتوازية  الأ�سعة  جتمع  • نقطة 
...............................................................................................

امل�سافة بني بوؤرة املراآة املقعرة وقطبها ت�سمى ...........................................

............................................................................................

؟ ن�ستنتج  • ماذا 
............................................................................................

............................................................................................
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المرايا

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة ال�شف الثالث العدادىمطابع روزاليو�شف

تدريب: 

حالت تكوين ال�سور فى املراآة املقعرة )الالمة(

 بعد تنفيذ الن�ساط �س 29 بالكتاب املدر�سى �سجل النتائج باجلدول التاىل

حالت تكون ال�سورة�سفات ال�سورةمكان ال�سورةمكان اجل�سم

على بعد اأكرب من 

ن�سف قطر التكور

عند مركز تكور املراآة

بني البوؤرة ومركز التكور

اأقل من البعد البوؤرى

    

نشاط: تعيني نصف قطر تكور املرآة املقعرة 

بعد اإجراء الن�ساط �س31 بالكتاب املدر�سى اأجب عن الأ�سئلة التالية:

1- امل�سافة بني املراآة والثقب=..................................................................

2- ن�سف قطر تكور املراآة=....................................................................

3- البعد البوؤرى للمراآة )ع( =.................................................................
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الوحدة الثانية ـ الدرس األول

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة ال�شف الثالث العدادىمطابع روزاليو�شف

تدريبات الدرس األول

بب�ؤرة املراآة املقعرة ف�إنه :
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العدسات

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة ال�شف الثالث العدادىمطابع روزاليو�شف

العدسات الدرس الثانى: 2

نشاط: تعيين البعد البؤرى للعدسة المحدبة

 م�ستعينا بالن�ساط �س34 بالكتاب املدر�سى اأجب عن الأ�سئلة التالية:

- البعد البوؤرى للعد�سة املحدبة=..............................................................

ماذا ت�ستنتج ؟...................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

- العد�سة ال�سميكة :

...................................................................................................

...................................................................................................

 العد�سة الرفيعة :

...................................................................................................

...................................................................................................

 وملاذا؟ .........................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................



26
الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف

26

الوحدة الثانية ـ الدرس األول

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة ال�شف الثالث العدادىمطابع روزاليو�شف

تدريب: حاالت تكوين الصور بالعدسة المحدبة )الالمة(

بعد تنفيذ الن�ساط �س 36 بالكتاب املدر�سى �سجل النتائج باجلدول التاىل:

حالت تكون ال�سورة�سفات ال�سورةمكان ال�سورةمكان اجل�سم

اأكرب من �سعف 

البعد البوؤرى

عند �سعف البعد 

البوؤرى

بني البوؤرة و�سعف 

البعد البوؤرى 

عند البوؤرة

على بعد اأقل من 

البعد البوؤرى

ن�ساط تعاونى )ا�سنع منوذجاً(

ا�سرتك مع زمالئك فى املجموعة التعاونيةفى اإجراء الن�ساط 

التاىل .ار�سم اأ�سكال تخطيطية اإ�سعاعية تو�سح كيف تتغري 

ال�سورة املتكونة بالعد�سة املحدبة بتغري البعد البوؤرى

...................................................................

...................................................................

...................................................................
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المراياالمرايا

27

اختبار الوحدة الثانية

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة ال�شف الثالث العدادىمطابع روزاليو�شف

تدريبات الدرس الثاني

1  أكمل ما يأتي:

اأ - البعد البوؤرى للعد�سة املحدبة ي�ساوى امل�سافة بني............و............

ب - تعمل العد�سة املقعرة على......................... الأ�سعة ال�ساقطة عليها.

جـ - عد�سة حمدبة امل�سافة بني بوؤرتها ومركزها الب�سرى 10�سم يكون �سعف 

بعدها البوؤرى......................�سم.

د - يحتاج ال�سخ�س امل�ساب بق�سر النظر اإىل نظارة طبية عد�ساتها............

هـ - عيب الإب�سار النا�سئ عن نق�س قطر كرة العني ي�سمى.....................

2  اختر اإلجابة الصحيحة:

اأ- اإذا �سقط �سعاع �سوئى ماًرا باملركز الب�سرى للعد�سة املحدبة فاإنه ينفذ:

ا بالبوؤرة. 1- مارَّ

2- موازًيا للمحور الأ�سلى.

3- دون اأن يعانى انك�ساًرا.

من  40�سم  بعد  على  ج�سم  و�سع  20�سم،  البوؤرى  بعدها  حمدبة  عد�سة  ب- 

العد�سة، تتكون �سورة اجل�سم على بعد:

3- 10�سم 2- 20�سم   1- 40�سم  

اأقل من البعد البوؤرى لعد�سة حمدبة- موا�سفات  جـ- و�سع ج�سم على بعد 

ال�سورة املتكونة هى:

1- حقيقية مقلوبة مكربة.

2- حقيقية مقلوبة م�سغرة.

3- تقديرية معتدلة مكربة.
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تدريبات الدرس الثانى

تدريبات الدرس الثاني

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة ال�شف الثالث العدادىمطابع روزاليو�شف

3  وضح بالرسم فقط، تكون صورة مساوية للجسم بواسطة العدسة املحدبة.

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

4  اذكر موضع وخواص الصورة املتكونة جلسم بواسطة عدسة محدبة فى كل من احلاالت التالية:  

اجل�سم على ُبعد اأكرب من البعد البوؤرى واأقل من �سعف البعد البوؤرى. اأ- 

.....................................................................................

.....................................................................................

اجل�سم على ُبعد ي�ساوى �سعف البعد البوؤرى. ب- 

.....................................................................................

.....................................................................................
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تدريبات عامة على الوحدة الثانية

1  اختر اإلجابة الصحيحة من بني االختيارات املعطاة:

اأ - اإذا �سقط �سعاع �سوئى موازًيا للمحور الأ�سلى ملراآة مقعرة فاإنه ينعك�س:

)جـ( على نف�سه. ا بالبوؤرة.  )ب( مارَّ ماًرا مبركز تكور املراآة.  )اأ( 

ب - و�سع ج�سم عند بوؤرة عد�سة حمدبة فاإن مو�سع ال�سورة املتكونة يكون:

)ب( عند مركز التكور. )اأ( بني البوؤرة ومركز التكور. 

)جـ( ل تتكون �سورة.

جـ - مراآة مقعرة بعدها البوؤرى 10�سم فاإن ن�سف قطر تكور �سطحها ي�ساوى:

)جـ( 20�سم. )ب( 10�سم.   )اأ( 5�سم  

من  80�سم  بعد  على  ج�سم  و�سع  50�سم،  البوؤرى  بعدها  حمدبة  عد�سة   - د 

العد�سة، تكون �سورة اجل�سم على بعد:

)جـ( ي�ساوى 50�سم. )ب( ي�ساوى 100�سم.   )اأ( اأكرب من 100�سم. 

هـ - ال�سورة املتكونة با�ستخدام العد�سة املقعرة تكون:

)ب( تقديرية م�سغرة مقلوبة. )اأ( حقيقة مكربة مقلوبة. 

)جـ( تقديرية م�سغرة معتدلة.

2  أكمل ما يأتى:

اأ - النقطة التى تتو�سط ال�سطح العاك�س للمراآة املقعرة ت�سمى................

ب - اخلط امل�ستقيم الذى مير بقطب املراآة ومركز تكورها......................

جـ - امل�سافة بني بوؤرة املراآة املقعرة وقطبها ت�سمى...............................

د - مراآة حمدبة بعدها البوؤرى 20�سم فاإن ن�سف قطر تكور �سطحها ي�ساوى

.....................................................................................

هـ - يحتاج ال�سخ�س امل�ساب بطول النظر اإىل نظارة طبية عد�ساتها...........

تدريبات عامة على الوحدة الثانية
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تدريبات عامة على الوحدة الثانية

3  علل ملا يأتى:

اأ- العد�سة املحدبة ال�سميكة بعدها البوؤرى اأقل من العد�سة املحدبة الرقيقة.

.....................................................................................

ب- ت�ستخدم العد�سة املقعرة لعالج ال�سخ�س امل�ساب بق�سر النظر.

.....................................................................................

جـ- يعالج طول النظر با�ستخدام عد�سة حمدبة.

.....................................................................................

د- اجل�سم املو�سوع عند بوؤرة عد�سة حمدبة ل تتكون �سورة له.

.....................................................................................

هـ- يوجد بالعد�سة الالمعة بوؤرتان، اأما املراآة الالمة لها بوؤرة  واحدة.

.....................................................................................

4   مسألة:

عد�سة حمدبة بعدها البوؤرى ي�ساوى 4�سم، و�سع ج�سم على بعد 6�سم من العد�سة.

حدد مكان ال�سورة املتكونة و�سفاتها بر�سم �سعاعني �سوئيني فقط.

تدريبات عامة على الوحدة الثانيةاختبار الوحدة الثانية
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5   وضعت شمعة على قاعدة ذات خطوط متعامدة أمام مرآة كما فى الشكل عند أى نقطة سيظهر انعكاس 

الشمعة؟

)اأ( النقطة   اأ

)ب( النقطة  ب

ج )ج( النقطة  

د )د( النقطة  

تدريبات عامة على الوحدة الثانية
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الكون والنظام الشمسى
نشاط تمهيدى: )مالحظة الكون(

األدوات:

- بالون حجم كبري.

- قلم فلوما�سرت.

- قطعة من اخليط )60 �سم(

- م�سطرة مرنة.

الخطوات:

- انفخ البالون بحيث يكون قطره )10 �سم(، اأو حدد حميط دائرتة با�ستخدام 

اخليط ، اأغلق البالون بيدك دون ربطه.

- با�ستخدام قلم فلوما�سرت، �سع �ستة نقاط على البالون  فى مواقع خمتلفة على 

نطاق وا�سع.

- اكتب بالقرب من نقطة منهم )اأ( جمرة درب التبانة واكتب على باقى النقط 

حروف ب، جـ ، د، هـ ، و، وهى متثل املجرات الأخرى للكون.

- ا�ستخدم امل�سطرة لقيا�س امل�سافة بني نقطة جمرة درب التبانة وبني كل نقطة.

- �سجل امل�سافات فى عمود رقم )1(

- انفخ البالون بحيث يكون قطره حواىل )15 �سم(.

- ق�س امل�سافات مرة اأخرى بني نقطة املجرة وباق النقاط.

- �سجل امل�سافات فى عمود رقم )2(. 

- انفخ البالون بحيث يكون قطره حواىل )20 �سم(

 - ق�س امل�سافات مرة اأخرى بني نقطة املجرة وباق النقاط.

الوحدة الثالثة- الكون والنظام الشمسى
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- �سجل امل�سافات فى عمود رقم )3(.

)1()2()3(

مقدار املسافة )سم(مقدار املسافة )سم(مقدار املسافة )سم(املسافة

أ ب

أ جـ

أ هـ

أو

- ار�سم �سكاًل بيانًيا لكل عمود :

العمود 3 العمود 2     العمود 1     

املالحظة:

..............................................................................................

ال�ستنتاج:

..............................................................................................
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الوحدة الثالثة ـ الدرس األول

36
الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة ال�شف الثالث العدادىمطابع روزاليو�شف

الكون الدرس األول:

نشاط: متدد الكون وتباعد املجرات 

من خالل القيام بالن�ساط �س 48  بالكتاب املدر�سى 

اأجب عما يلى:

- ماذا تالحظ؟

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

- فيم ي�سبه انتفاخ العجينة امل�ستمر؟

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

- ما الذى ميثله تباعد حبات الزبيب؟

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

- ما الذى ت�ستنتجه من وجود م�سافات بني حبات الزبيب؟

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

1
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الكون
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على الرغم من اأن نظرية النفجار الكبري تعد من اأكرث النظريات قبول بني علماء الفلك 

اإل اأن هناك عددا من الت�ساوؤلت حول تلك النظرية ومن هذه الت�ساوؤلت

-هل تتفق مع هذه النظرية اأم تختلف ؟�سارك براأيك

...................................................................................................

هل ترى اأن نظرية النفجار تتعار�س مع الأديان ال�سماوية و�سح راأيك ؟

...................................................................................................

عادة ما يوؤدىالنفجار اإىل حدوث فو�سى وتخريب لكل ما يحيط به، فما تف�سريك لهذا 

النظام البديع الذى نتج عن النفجار الكبري؟

...................................................................................................

�سخ�س مل ي�ساهد حدوث انفجار بركان، ولكنه �ساهد احلمم تبتعد عن فوهة الربكان، هل 

ميكن اأن ي�ستدل من ذلك على حدوث الربكان؟

...................................................................................................

لو تطورت التلي�سكوبات تطورا كبريا واخرتع الإن�سان اأجهزة اأكرث دقة، هل ميكن اأن تثبت 

�سحة اأو عدم �سحة نظرية النفجار الكبري؟

�سجل راأيك - ناق�س زمالءك ومعلمك.

...................................................................................................

...................................................................................................

..................................................................................
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تدريبات الدرس األول
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تدريبات الدرس األول

 ).........(

 ).........(

 ).........(

 ).........(

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................



الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف
39

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف
39

النظام الشمسى
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النظام الشمسى الدرس الثانى: 2

نشاط: - اختالف طول اليوم والسنة من كوكب إلى آخر

ادرس اجلدول ص54 بالكتاب املدرسى ثم أجب عما يلى:-

- اأطول الأيام على كوكب

.................................................................................................  

................................................................................................. 

- اأق�سر الأيام على كوكب

 ..................................................................................................  

..................................................................................................

- اأطول ال�سنني على كوكب 

  ..................................................................................................  

 ..................................................................................................

- اأق�سر ال�سنني على كوكب 

 ..................................................................................................  

..................................................................................................
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الوحدة الثالثة ــ  الدرس الثانى
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نشاط: تفسير اختالف طول السنة من كوكب آلخر

بعد تنفيذ النشاط ص56 بالكتاب املدرسى أجب عن األسئلة اآلتية:

- ماذا تالحظ؟

...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

- ماذا ت�ستنتج؟

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
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تدريبات الدرس الثانى

1  اكتب املصطلح الذى َيدلُّ على كلِّ عبارة مما يأتى:

اأكرب جنم ميكن اأن ي�ساهده �سكان كوكب الأر�س بو�سوح. اأ- 

.....................................................................................

ثمانية كوكب تدور حول ال�سم�س. ب- 

.....................................................................................

ن كواكب النظام ال�سم�سى. قر�س غازى م�سطح م�ستدير كوِّ جـ- 

.....................................................................................

القوة التى حتافظ على ا�ستمرار دوران الكواكب فى مداراتها. د- 

.....................................................................................

2  اكتب ما تعرفه عن:

ال�سدمي- النجم العابر- اليوم الأر�سى- ال�سنة الأر�سية.

ال�سدمي: ..........................................................................

.....................................................................................

النجم العابر: .....................................................................

.....................................................................................

اليوم الأر�سى: ....................................................................

.....................................................................................

ال�سنة الأر�سية: ..................................................................

.....................................................................................
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تدريبات الدرس الثانى
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تدريبات الدرس الثانى

3  ما األسباب التى تؤدى إلى:

اختالف طول ال�سنة من كوكب لآخر؟ اأ - 

.....................................................................................

ب - اختالف طول اليوم من كوكب لآخر؟

.....................................................................................

4   ضع عالمة )( أو عالمة )( أمام كل عبارة مما يأتى مع تصويب اخلطأ إن وجد:

 اأ-  حتافظ جاذبية الأر�س على دوران الكواكب فى مداراتها حول ال�سم�س )   (

.....................................................................................

ب- النجم العابر اأكرب جنم ميكن اأن تراه من �سطح الأر�س.                     )   (

.....................................................................................

جـ - يبلغ اليوم حول كوكب الزهرة 95 يوًما اأر�سًيا.                                )   (

.....................................................................................

د - يدور حول ال�سم�س ت�سعة كواكب.                                                        )   (

.....................................................................................

هـ - ال�سنة على �سطح كوكب زحل تبلغ 21 �سنة اأر�سية.                                )   (

.....................................................................................



الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف
43

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف
43

تدريبات عامة على الوحدة الثالثة

تدريبات عامة على الوحدة الثالثة

X
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1   ضع عالمة )( أو عالمة )( أمام العبارات اآلتية مع تصويب اخلطأ إن وجد:

)  ( اأ- تقع املجموعة ال�سم�سية فى حافة جمرة درب التبانة. 

..............................................................................

)  ( ب- كل جمموعة من النجوم تتجمع فى النظام ال�سم�سى. 

..............................................................................

)  ( جـ- ميتلئ الكون بالعديد من املجرات التى تتباعد.  

..............................................................................

)  ( د- يدور حول املجرة ثمانية كواكب منها كوكب الأر�س.  

..............................................................................

)  ( تدور املجرات فى نظام حول مركز الكون.    هـ- 

..............................................................................

)  ( و- يدور زحل حول ال�سم�س دورة كل 21 �سنة اأر�سية.  

..............................................................................

)  ( ز- يدور امل�سرتى حول نف�سه دورة كل 95 يوًما اأر�سًيا.  

..............................................................................

)  ( ح -تدور الأر�س فى مدار ثابت بتاأثري جاذبية الأر�س.  

..............................................................................

)  ( ط- تتباعد املجرات فى الف�ساء الكونى.    

..............................................................................
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تدريبات الوحدة الثالثة
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تدريبات عامة على الوحدة الثالثة

2  علل ملا يأتى:

اأ- الت�ساع امل�ستمر للف�ساء الكونى.

.....................................................................................

ب- ثبات دوران الأر�س فى مدار حول ال�سم�س.

.....................................................................................

جـ- اختالف اليوم باختالف الكوكب.

.....................................................................................

د- اختالف ال�سنة باختالف الكوكب.

.....................................................................................

هـ - تتباعد املجرات عن بع�سها البع�س.

.....................................................................................

3  اكتب فقرة توضح كاًل مما يأتى:

اأ- نظرية النجم العابر.

.....................................................................................

.....................................................................................

ب-  ال�سدمي.

.....................................................................................

.....................................................................................

جـ- الف�ساء الكونى.

.....................................................................................

.....................................................................................



الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف
45

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف
45

النظام الشمسى
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د- املجرة.

.....................................................................................

.....................................................................................

هـ - النظام ال�سم�سى.

.....................................................................................

.....................................................................................

4  أكمل الفقرة التالية مستخدًما ما يلى:

الأر�س-  ال�سم�س-  التبانة-  درب  جمرة  الكوين-  الف�ساء  املجرات-  )الكون- 

القمر- النجوم(

ال�سم�س  وتدور...........حول  ثابت  مدار  فى  الأر�س  حول  يدور............ 

دورة كل �سنة اأر�سية. وحول............ تدور الكواكب فى مدارات ثابتة، ويحتل 

النظام ال�سم�سى موقًعا فى حافة جمرة............ وهى املجرة التى نرى من 

�سطح الأر�س ما حتتويه من............ وت�سبح املجرات وتتباعد ويقع بينها 

ما ي�سمي............ وهذا............ املتمدد عبارة عن ف�ساء كونى وجمرات 

حتتوى على النجوم.
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الوحدة الرابعة التكاثر واستمرار النوع
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التكاثر واستمرار النوع
نشاط: تمهيدى
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االنقسام الخلوى
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الدرس األول: االنقسام الخلوى

نشاط:

أواًل: ارسم مراحل االنقسام امليتوزى

الطور االنفصالى الطور التمهيدى       

الطور النهائى الطور االستوائى       
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الوحدة الرابعة ــ الدرس األول

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة ال�شف الثالث العدادىمطابع روزاليو�شف

نشاط: تعاونى

أكمل اخلريطة املعرفية التالية باالشتراك مع زمالئك  مراحل انقسام خلية جسدية

خلية جسدية

مراحل االنقسام امليتوزى

الطور ...... الطور ...... الطور ...... الطور ......

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

الطور .............

أهم ما مييزها

أهم ما مييزها

أهم ما مييزهاأهم ما مييزهاأهم ما مييزها
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االنقسام الخلوى
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ثانيا: االنقسام الميوزى
أ0 ارسم مراحل األنقسام امليوزى األول

الطور االنفصالى األول الطور التمهيدى األول      

الطور االستوائى األول      الطور النهائى األول
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ب - ارسم مراحل االنقسام امليوزى الثانى

الطور االنفصالى الثانى الطور التمهيدى الثانى      

الطور االستوائى الثانى      الطور النهائى الثانى

نشاط بحثى
• ابحث اأنت وزمالئك فى �سبكة الإنرتنت عن عدد الكرومو�سومات فى الكائنات احلية 

) النباتات - احليوانات(

التالية: ال�سطور  فى  زمالئك  مع  اإليه  تو�سلت  ما  • اكتب 
..................................................................................

..................................................................................
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تدريبات الدرس األول

1   ضع عالمة )( أو عالمة )( أمام العبارات اآلتية مع تصويب اخلطأ 

إن وجد:
اأ - يحدث النق�سام امليوزى فى اخلاليا اجل�سدية.                             )          (

..................................................................................

ب - ينتج من النق�سام امليتوزى خاليا بها ن�سف املادة الوراثية.        )          (

..................................................................................

جـ - حتدث ظاهرة العبور فى الطور النف�ساىل من امليوزى الأول.   )          (

..................................................................................

د - يهدف النق�سام امليوزى اإىل تكوين الأم�ساج.                                  )          (

..................................................................................

ح الصور املجهرية التالية مراحل االنقسام امليوزى األول: 2  توضَّ

............   ............   ............     ............

اأ - اكتب ا�سم كل مرحلة اأ�سفل كل �سورة.

ب -  رتب املراحل ح�سب حدوثها 

..................................................................................

..................................................................................
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تدريبات الدرس األول

4 اشرح الظاهرة التالية بكتابة البيانات حتت الرسم، وما أهميتها؟

               قارن بني :
  

3

االنق�سام امليتوزىاالنق�سام امليوزىمقارنة

الهدف من االأنق�سام

مكان حدوثه

املراحل

نوع االأنق�سام
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التكاثر الالجنسى والجنس

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة ال�شف الثالث العدادىمطابع روزاليو�شف

الدرس الثانى: التكاثر الالجنسى والجنسي

نشاط: اكتشف  كيف يتكاثر فطر الخميرة

بعد اإجراء الن�ساط �س71 بالكتاب املدر�سى اأجب عن الأ�سئلة الأتية:

ماذا تالحظ؟

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

ماذا ت�ستنتج؟

...............................................................

...............................................................

...................................................................................................

عدد الكرومو�سومات باخلاليا الناجتة عن النق�سام بالتجدد هو :

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

وملاذا؟

...................................................................................................

...................................................................................................
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تدريبات الدرس الثانى

1  قارن بني : 

التكاثر الالجن�سىالتكاثر اجلن�سىوجة املقارنة

ال�سفات 

الوراثية للن�سل 

الناجت

2  اذكر املصطلح العلمي :

اأ - عملية يقوم فيها الكائن احلى باإنتاج اأفراد جديدة لها �سفات وراثية مطابقة 

لالآباء.                     )...........(

ب - قدرة بع�س احليوانات على تعوي�س الأجزاء املفقودة منها.     )...........(

جـ - تتكون فى الكائنات احلية من خاليا خا�سة تعرف باخلاليا التنا�سلية فى 

عملية النق�سام الختزاىل )امليوزى(.               )...........(

د - يحتوى على مادة وراثية من كل الأبوين، وعند منوه يعطى ن�ساًل جديًدا يجمع 

فى �سفاته بني �سفات كل من الفردين الأبويني.                       )...........(

3   ضع عالمة )( أو عالمة )( أمام كل عبارة مما يأتى مع تصويب اخلطأ إن وجد:   
الكائن  التكاثر الالجن�سى يكت�سب �سفاًتا خمتلفة عن  الناجت من  الن�سل  اأ - 

احلى الأ�سلى.                                                                               )       (

.....................................................................................
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التكاثر الالجنسى والجنس
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ب- التكاثر اجلن�سى يحافظ على الرتاكيب الوراثية للكائنات احلية.  )       (

.....................................................................................

منهما  كلِّ  متطابقتني،  خليتني  اإىل  الثنائى  بالن�سطار  الأميبا  تنق�سم  جـ- 

ت�سبه اخللية الأم.                                                                              )       (

.....................................................................................

ا اإىل نواتني  د- ين�ساأ الربعم كربوز جانبى فى اخللية، ثم تنق�سم نواتها ميوزيًّ

تبقى اإحداهما فى اخللية الأم وتهاجر الثانية اإىل الربعم.            )       (

.....................................................................................

4   ُيعد التكاثر اجلنسى مصدًرا للتغير الوراثى.. اشرح هذه العبارة.

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

ن األمشاُج من اخلاليا اجلنسية عن طريق االنقسام امليوزى. ح بالرسم كيف تتكوَّ 5  وضِّ

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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تدريبات عامة على الوحدة الرابعة

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة ال�شف الثالث العدادىمطابع روزاليو�شف

تدريبات عامة على  الوحدة الرابعة

1   ضع عالمة )( أو عالمة )( أمام كل عبارة مما يأتى مع تصويب اخلطأ إن وجد:   
اأ- تنق�سم اخلاليا اجل�سدية بطريقة النق�سام امليوزى والذى يوؤدى اإىل منو 

الكائنات احلية وتعوي�س خالياها التالفة.                                           )       (

.....................................................................................

اإىل  يوؤدى  والذى  امليتوزى  النق�سام  بطريقة  التنا�سلية  اخلاليا  تنق�سم  ب- 

تكوين الأم�ساج.                                                                                       )       (

.....................................................................................

�سكل خيوط  على  وتظهر  الوراثية(  )املادة  الكروماتينية  ال�سبكة  تتكثف  جـ- 

طويلة ورفيعة مزدوجة )الكرومو�سومات( فى املرحلة النهائية مع النق�ســـام 

امليتوزى.                                                                                                  )       (

.....................................................................................

الوراثية  املادة  ن�سف  بها  منهما  كل  خليتان  امليوزى  النق�سام  عن  ينتج  د- 

باخللية الأم.                                                                                            )       (

.....................................................................................

هـ- ينتج عن التكاثر الالجن�سى اأفراًدا تت�سابه معا فى تركيبها الوراثى  )       (

.....................................................................................

باخلاليا  ُتعرف  خا�سة  خاليا  من  احلية  الكائنات  فى  الأم�ساج  تتكون  و- 

)       ( اجل�سدية اأثناء النق�سام امليوزى.                                                         

.....................................................................................
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تدريبات عامة على الوحدة الرابعة
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2  اكتب املصطلح العلمى لكل مما يأتي:

اأ- مرحلة حتدث فيها بع�س العمليات احليوية املهمة التى تهيئ اخللية لالنق�سام، 

وفيها تتم م�ساعفة املادة الوراثية فى اخللية.             ).......................(

كل  يت�سل  حيث  اخللية،  ا�ستواء  خط  اإىل  الكرومو�سومات  فيها  تتجه  مرحلة  ب- 

كرومو�سوم بخيط من خيوط املغزل من عند ال�سنرتومري.).......................(

تكوين  عليها  يرتتب  العمليات  من  جمموعة  فيها  حتدث  مرحلة  جـ- 

كرومو�سومات كاملة مت�ساوية العدد مع اخللية الأم.  ).......................(

د- ت�ساهم فى تبادل اجلينات بني كروماتيدات الكرومو�سومني وتوزيعها فى 

الأم�ساج.               ).......................(

هـ- انق�سام خلوى يحدث فى اخلاليا اجل�سدية وينتج عنه منو الكائن احلى.

).......................(                

اخللية  وحيدة  احلية  الكائنات  فى  يحدث  الالجن�سى  التكاثر  اأنواع  اأحد  ز- 

ا، ثم تن�سطر اخللية التى متثل ج�سم الكائن احلى  وفيه تنق�سم النواة ميتوزيًّ

وحيد اخللية اإىل خليتني.            ).......................(

3  اشرح كيف تتكون احليوانات املنوية والبويضات فى اإلنسان.

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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تدريبات عامة على  الوحدة الرابعة

النوع  أفراد  بني  الوراثية  الصفات  اختالف  فى  ودورها  العبور   ظاهرة  الرسم  مع  وضح    4

الواحد.

ر أهمية كل من: 5  فسِّ

النوع  فى  ثابتا  الكرومو�سومات  عدد   على  احلفاظ  فى  امليوزى  النق�سام  اأ- 

الواحد.

.....................................................................................

.....................................................................................

ب- التكاثر اجلن�سى فى حدوث التغري الوراثى.

.....................................................................................

.....................................................................................

جـ- التكاثر الالجن�سى واإنتاج ن�سل مطابق لالآباء.

.....................................................................................

.....................................................................................
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ح السبب  6  ما العالقة بني التركيب الوراثى لكلٍّ من النسل واآلباء فى احلاالت التالية؟  وضِّ

فى كل حالة؟
اأ- الن�سطار الثنائى فى الربامي�سيوم

.....................................................................................

....................................................................................

ال�سبب  ............................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

ب- النبات الناجت عن اإنبات البذور

.....................................................................................

.....................................................................................

ال�سبب  ............................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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.................................. .................................. ........................

.................................. .................................. ........................

.................................. .................................. ........................



الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف
65

الف�شل الدرا�شى الأولالعلوم واحلياة - كتاب الأن�شطة والتدريبات ال�شف الثالث الإعدادىمطابع روزاليو�شف
65

تدريب   ) 1 (
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1- تكون �سورة ج�سم مو�سوع بني مركز تكور وبوؤرة مراآة مقعرة.

2- تكون �سورة ج�سم مو�سوع عند مركز تكور مراآة مقعرة.

3- الطور ال�ستوائى فى الأنق�سام امليتوزى.

4- الطور النف�ساىل فى الأنق�سام امليوزى الأول.

5- التكاثر بالن�سطار الثنائى.
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االأم�ساجاخلاليا اجل�سدية 
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التجددالتربعم

1

2

3
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اال�ستنتاجامل�ساهدةالتجربة








